
22nd May 

Class 7B 

What's the weather like? – Jaka jest pogoda? 

- znam słownictwo opisujące zjawiska pogodowe 
 

Po tej lekcji będziesz umieć przedstawiać prognozę pogody. 
 

Zacznijmy od słownictwa związanego z pogodą. 

Przepisz tabelę do zeszytu (możesz ją wydrukować i wkleić). 
 

Uzupełnij brakujące słowa w tabeli (dopisz angielskie słowa do polskich tłumaczeń). 

 Szare pola muszą zostać puste.  

Skorzystaj ze słowniczka poniżej, a także ze słowniczka z poprzedniej lekcji. 

 
 

Noun 

rzeczownik 

Verb 

czasownik 

Adjective 

przymiotnik 

sun świecić słoneczny 

- śnieg śnieżyć snowy 

- deszcz rain - padać deszczowy 

wind - wiatr wiać wietrznie 

---chmura 
 

pochmurny 

- mgła 
 

mglisty 

  
przenikliwie zimno 

  
zimno 

  
rześko, chłodno 

  
ciepło 

  
gorąco 

grad 
  

- burza   

mróz, szron 
 

mroźny 

mżawka drizzle - mżyć 
 

 

 



Teraz możesz sprawdzić tabelę (na dole strony). 

 

A Fill in: blowing – shining – drizzling – pouring – falling - freezes 

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami. Zapisz całe zdania w zeszycie. 

1. The sun was …………………….brightly when we started our hike. 

2. It’s not raining much; it’s only …………………….  . 

3. Snow was …………………….all night. 

4. The wind was …………………….hard. 

5. We can’t play outside – it’s …………………….with rain! 

6. It gets so cold here that the water in the lake …………………….each winter. 

 

How can you ask about the weather? 

 

 +What's the weather like? = Jaka jest pogoda? 

 - It's freezing cold and windy. = Jest mroźno i wietrznie. 

 - It's sunny. / The sun is shining. = Jest słonecznie. / Świeci słońce. 

 - It's snowing. / It's snowy. = Pada śnieg. 

 

How can you ask about the temperature? 

 

+ What’s the temperature? 

- It's minus nine degrees Celsius. (-9ºC) 

- It's -5ºC. (minus five degrees Centigrade) 

Odpowiedz na pytania:  

+What’s the weather like today? 

+ What’s the temperature? 

 

B  Listening time!       The recording: https://tiny.pl/77lck  

 

Lucy Tom Both /oboje/ 
None of tchem 

/nikt/ 

    

    

 

https://tiny.pl/77lck


Read a model weather forecast. /Przeczytaj przykładową prognozę pogody./ 

 

 

 

 

C Praca do wykonania. Napisz prognozę pogody dla Polski. Możesz wzorować się na powyższej 

prognozie. 

Jeśli chcesz – wykorzystaj dołączoną mapkę lub zrób własną. Nie musisz opisywać bardzo 
szczegółowo – prognoza musi uwzględniać najważniejsze miejscowości (na północy, wschodzie, 
południu, zachodzie i w centrum Polski).  

 

Zadanie C prześlij do środy, 27 maja. 

Good luck! 



 

 

 

 

 

Noun- rzeczownik Verb - czasownik Adjective - przymiotnik 

sun shine sunny 

snow - śnieg snow - śnieżyć snowy 

rain - deszcz rain - padać rainy - deszczowy 

wind - wiatr blow windy 

cloud - chmura  cloudy - pochmurny 

fog - mgła  foggy - mglisty 

  freezing cold- przenikliwie zimno 

  cold - zimno 

  chilly – rześko, chłodno 

  warm - ciepło 

  hot - gorąco 

hail - grad   

storm - burza   

frost – mróz, szron  frosty - mroźny 

drizzle - mżawka drizzle - mżyć  

 

 

 

 

 

 

 


